
Salas de Pallars (Pallars Jussà) ha estat una població  geogràficament a cavall entre territoris de característiques ben 
diferenciades des del punt de vista de la terra i d’altres que l’han fet ja des de l’edat mitjana centre de fires d’intercanvi.
Recuperant aquest fet presentem pel proper 25-26 d’abril de 2015 la Fira de la Terra, Naturalmentsalas. Aquesta Fira 
ha comptat amb la col.laboració de l’excm. Ajuntament de Salàs de Pallars.
Amb aquest esdeveniment es pretén donar a conèixer al públic en general tots els professionals de la zona que treballin 
dins d’aquets àmbits i a la vegada fer particeps als assistents de tot alló que es pot fer per anar cuidant a la nostra terra 
i  per aconseguir un món amb més pau i amor.              Us hi esperem !!!

FIRA DE LA TERRA
CONSCIÈNCIA

www.naturalmentsalas.wordpress.com
www.facebook.com/naturalmentsalas
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Per les activitats dur roba còmode
Es recomana reservar anticipadament

Col.laboradors

Dissabte 25 d’abril
-10:00h. Presentació de la Fira de la Terra i
               de les Jornades de Transferència Tecnològica.
 XERRADES
-10,30h Bioconstrucció i Agricultura Ecològica Albert Puy
-12:00h Com millorar la salut de casa nostra. Gabi Barbeta
              Expo Construcció paret de palla amb arrebossat     
              d’argila, finestra de fusta, etx
-16.30h Ús de les fibres naturals en construcció. C.Pèrez
-17:00h Hort ecològic i Salut. Pep Sàez
-18:00h Reintroducció dels voltors  al Pallars. Mario Àlvarez 
-19:00h Plantes i Salut. Josep Pàmies
 TALLERS
-10:15h Ioga Tàntric. Anneliese Salzer
-11,30h Consciència Sensorial. Danne Smith
-13:00h Taitxi. Ana Tabuenca
-16:00h  Massatge,Digitopunctura i Reiki. Montse Bustos
-17:00h Risoterapia. Nati  Estebanez
-19:00hTxikung .Eugenia  Ramada
 ACTIVITATS
              Visites a les parades de la Fira de la Terra
-10:00h Campionats de Gratskate i Penalties
              Concurs fotografia amb el tema de Consciència.
-11:00h  Anem de Pesca
-13:00h Música  en directe amb  Swing Pallars Orquestra 
-16:00h  Sardanes .Anna Balust
-18:00h Ball de Salò . Imma Canals
A partir de 20h Mùsica en directe, Caipinrinhas Rumberus, 
Bossonaya, The Oscars, …. I més).

Diumenge 26 d’abril
 XERRADES
-10:00h Cures casolanes amb plantes remeieres del Pallars     
              Carles Pèrez. Expo Fira. Parc de les olors de Claverol
-11:00h Malalties de la Vida quotidiana.
              Dietes terapèutiques. Laura Espia
-12:00h Ho’oponopono. Un método de sanación ancestral
              al alcance de todos. Mari Carmen Martinez
-13,30h. Els beneficis de l’aigua de Mar. Aquamaris. Oriol Arnal
 TALLERS
-10:00h Ioga i Meditació per la Terra. Conxita i Baba Ji Ragunat
-11,30h Biodansa. Anna Bertran
-12:00h Tècnica TNDR .Rossend Reñe
 ACTIVITATS
              Visites a les parades de la Fira de la Terra
-10,30h Sortida aplec de Sant Pere Màrtir
              des de la plaça del Mercat. 
-11:00h  Activitats per a nens, pintura, etc.
              Animació  al carrers. Anem de Pesca
-14:00h Entrega premis  campionats de Gratskate
              Penalties i de l Concurs de Fotografia


